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Drodzy czytelnicy !
Jako nowa redaktor witam wszystkich i zapraszam do przeczytania kolejnego numeru naszej gazetki.
Na początku składam wielkie podziękowania Joasi Szurze za jej starania jakie wkładała w pracę
nad gazetką. Wywiązywała się z swoich obowiązków należycie, a teraz oprócz współpracy z naszym czasopismem jak
wszyscy zapewne wiedzą reprezentuje naszą szkołę i społeczność uczniowską, pełniąc funkcję przewodniczącej szkoły.
W liście tym, pragnę także przywitać nowych redaktorów i
zachęcić do wspólnej pracy.
Mam nadzieje, że nasza wspólna praca okaże się także miłą
zabawą i ciekawą przygodą.
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia pragnę
złożyć Wam - najwspanialsi Czytelnicy najserdeczniejsze
życzenia:
Niech to wspólne przeżywanie świąt pomaga odkryć Wam na
nowo korzenie swojego istnienia oraz powołanie do miłości i
wezwanie do zgody między członkami rodziny.
Życzę wam, aby żłóbek pod choinką i pasterka nie były tylko
dekoracją lecz by pomogły Wam stać się lepszymi ludźmi.
Tak jak aniołowie do żłóbka przynieśli swój śpiew, mędrcy
dary, niebiosa gwiazdę tak i Wy przynieście i obdarujcie innych wzajemną miłością i jednością...
Obiecuję Wam że kolejne numery, będą ciekawsze i pełne
coraz to nowych pomysłów…
Serdecznie pozdrawiam i zachęcam do wspólnej pracy…

Anita Lesiak

W SŁABOŚCI SIŁA
Nick Vujicic urodził się bez obu
ramion i z jedną zdeformowaną
stopą z dwoma palcami, wyrastającą w miejscu lewego uda. Przyczyną jego ułomności jest rzadkie
schorzenie określane jako syndrom
tetra-amelia. Ma 27 lat, lubi pływać, bawić się i podróżować po
świecie. Dziś Nick Vujicic ukończył
II stopień Ekonomii i Zarządzania,
jest mówcą motywacyjnym, staje
przed rozmaitymi audytoriami. Z
impetem rozwija talent dany mu
przez Boga. Nawołuje do pozbycia się ograniczeń i życia pełnią życia. Przepełnia go radość, codzienne czynności traktuje
w kategorii wyzwań. Z uśmiechem na twarzy mówi o tym, że
trudności, które napotykamy są niczym w porównaniu do
chwały, jaka nas czeka.
W czasie tournee dookoła
świata odwiedził 12 krajów, na spotkania z nim
przyszło ponad 2,5 miliona ludzi.
Rozpoczynając spotkanie
daje krótki popis swoich
umiejętności. Posługując
się kikutem rzuca piłeczkę tenisowa na widownie i
żartuje ,, Tylko nie odrzucajcie, bo nie mam czym złapać”publiczność jest jego. Tak rozpoczyna swoja opowieść o życiu, o dzieciństwie, rozpaczy rodziców , załamaniach . Widząc łzy w oczach publiczności pokazuje kolejną umiejętność… na twarzach
znów pojawia się
uśmiech.
Każda nowa
sztuczka pokazuje
nam ile kosztuje go
to wysiłku… dąży
do samodzielności.
Opowiada o tym, że
był bliski samobójstwa. Nie widział
sensu życia, zadręczał się pytaniem ,,dlaczego ja???”. Jego
rodzice, z Serbii, byli bardzo religijni, posłali go więc do
szkółki niedzielnej. ‘’ Tam pewnego razu usłyszałem, że Bóg
stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo. Pomyślałem o tym, jak wyglądam, i zapytałem
w duchu ,, czyżby?”.
Nie odwróciło go to
od Boga wręcz przeciwnie zaczął czytać
Biblie i dziś twierdzi
że odnalazł odpowiedzi na wszystkie
gnębiące go pytania. Dzięki słowom z Ewangelii św. Jana zawartym w opisie

,, krzyż nie może
Cię ograniczać”
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spotkania Jezusa z niewidomym od urodzenia :,, Ani on
nie zgrzeszył, ani rodzice jego, a stało się tak, żeby się na
nim objawiły sprawy Boże” .
Całkowicie oddał się Bogu, nie rozpatrywał już przyczyny cierpienia .
Opowiada o
jednym spotkaniu młodzieżowym po którym
podszedł do
niego starszy
człowiek imieniem Rassel i
powiedział :
Nick mam dla
ciebie myśl od
Boga. Nick odpowiada : OK. Rassel: Nick to, że nie masz rąk i nóg to jest
ciężar,. Twój krzyż wydaje Ci się za ciężki do dźwigania, ale
pamiętaj, że masz patrzeć się na krzyż Chrystusa, zobacz
jego prawe ramię przybite jest do krzyża, a ty nie masz prawego ramienia, które mogło by być przybite do krzyża, zo-

bacz jego lewe ramię przybite jest do krzyża, a ty nie masz
lewego ramienia, które mogło by być przybite do krzyża, zobacz jego wyciągnięte nogi jak są przybite do krzyża, a ty nie
masz nóg, które mógł by Ci ktoś przybić do krzyża. Tak jak
Bóg Cie stworzył to ty nie możesz być przypięty do krzyża, ty
nie możesz być ograniczony
przez krzyż, dlatego Chrystus
poszedł na krzyż za ciebie
abyś ty mógł iść w Jego imieniu i głosić Jego poselstwo
tak jak nikt inny przed tobą” . Po tym wspomnieniu
ludzie bija brawa.
Wzbudza podziw, nie litość.
Na youtube można znaleźć
mnóstwo filmików pokazujących Nicka w codziennym
życiu, i te ze spotkań z ludźmi.
Warto wysłuchać jego słów.
Joanna Szura
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,, N I E J E S T E Ś M Y M A S Z Y N A M I .. .”
We wrześniu złoto, a teraz… słaby występ w lidze jowej lidze, a w grudniu czeka go osiem spotkań w trzy tygodnie, bo oprócz zaległych i bieżących meczów ligowych zainmistrzów..

auguruje sezon w europejskich pucharach. Bartosz Kurek to
jeden z najlepszych przykładów. Ale to nie jedyny siatkarz
Czy kibice są zaskoczeni???? Wątpię, bo nie pierwszy raz
męska reprezentacja po odniesieniu wielkiego sukcesu, na który spędził tak ostatni sezon
następnych rozgrywkach jest przeciętnym przeciwnikiem. Nie
miejmy do nich o to ża- Kontuzjowany Sebastian Świderski tak wypowiada się na ten
lu… oni są po prostu temat:. Po raz pierwszy od wielu sezonów przeszedłem przez
okres roztrenowania po sezonie. Udało mi się zebrać siły przed
przemęczeni...
zgrupowaniem kadry, ale dopadła mnie poważna kontuzja.
Gdyby nie to, tyrałbym pewnie niemiłosiernie jak chłopaki. Nie
Nie jesteśmy robotami.
jesteśmy robotami, nie ma takiego siatkarza, który pociągnąłby
Przy takich obciążeprzez cały tak wyczerpujący sezon bez uszczerbku na zdrowiu,
niach żaden z nas nie
jest w stanie wytrzymać całego sezonu bez
kontuzji - ostrzegają
polscy siatkarze.
Dobrym
przykładem
jest 21-letni siatkarz,
odkrycie tego roku Bartosz Kurek. Przyszedł by
zastąpić starszych, kontuzjowanych kolegów, a
stał się podstawowym zawodnikiem bez którego nic by się
nie stało, co się stało.=) Grał w Lidze Światowej, w eliminacjach do mundialu, w Memoriale Wagnera, w mistrzostwach
Europy, w klubowych mistrzostwach świata, a w poprzednim
tygodniu w Pucharze Wielkich Mistrzów. Bez chwili wytchnienia, bez przerwy, bo każdą z tych imprez poprzedziły żmudne przygotowania. Zdążył też rozegrać kilka spotkań w kra-

Dnia 22 października 2009r. Odbyły się demokratyczne
wybory członków Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Pawła II w Gromniku.
Nowością w tym roku, był udział w wyborach nauczycieli.
Wybory cieszyły się dużym zainteresowaniem. W głosowaniu udział wzięło 197 wyborców, co dało około 57% frekwencji.
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S I AT K A R Z S P O RT OWC E M RO K U ? ? ? ?

Lesiak Anita Ib

Co roku Telewizja Polska w spół pracy z Przeglądem Sportowym organizuje Plebiscyt na 10
Najlepszych Sportowców Roku, jeszcze nigdy sportowcem roku nie został żaden siatkarz ani
siatkarka. Może w tym roku się uda. Nominowanymi są:
Anna Barańska, która jako kapitan w kadrze poprowadziła polskie siatkarki do brązowego
medalu Mistrzostw Europy 2009
Piotr Gruszka - wieloletni kapitan reprezentacji mężczyzn, złoty medalista i MVP Mistrzostw Europy
2009.
Wszyscy nominowani:
1 Tomasz Adamek (boks)
2Anna.Barańska (siatkówka)
3.Tomasz Gallob (żużel)
4 Marcin Gortat (koszykówka)
5 Piotr Gruszka (siatkówka)
6.Adam Korol, Michał Jeliński, Marek Kolbowicz, Konrad Wasielewski
(wioślarstwo)
7Paweł Korzeniowski (pływanie)
8Justyna Kowalczyk (narciarstwo)
9Paulina Ligocka (snowboard)
10 Tomasz Majewski (lekkoatletyka)
11Piotr Małachowski (lekkoatletyka)
12 Julia Michalska, Magdalena Fularczyk (wioślarstwo)13Monika Pyrek
(lekkoatletyka)14Agnieszka Radwańska (tenis)15Anna Rogowska
(lekkoatletyka)16Tomasz Sikora (biathlon)17Sławomir Szmal (piłka
ręczna)18Anita Włodarczyk (lekkoatletyka) 19Maja Włoszczowska
(kolarstwo)20Szymon Ziółkowski (lekkoatletyka)

Ania Barańska

Piotr Gruszka

Pani vice dyrektor
Barbara Warchoł

Liczenie głosów przez Komisję wyborczą

Pani Barbara Wójcik n-l religii
Pani Małgorzata Namysłowski
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W związku z tym, iż Łukasz Świerzowski zrzekł
się funkcji przewodniczącego szkoły w skład
Samorządu Szkolnego weszły następujące osoby:
PRZEWODNICZĄCY

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO

N

CZŁONKOWIE:
Joanna Szura— Przewodnicząca
Szkoły — uczennica kl. II a,
Przez rok pełniła funkcję redaktorki
naczelnej czasopisma Na celowniku.

Adam Cieśla— Przewodniczący
Szkoły— uczeń kl. IIc. Zasłynął z
wybitnie zagranej roli Piłata w
spektaklu Zbawienie przyszło
przez krzyż.

ałogi w dzisiejszym
świecie to zjawisko
występujące powszechnie. Najczęstszym przykładem są narkotyki. Branie ich dokonuje
zniszczeń w obrębie całego
organizmu w tym także mózgu
człowieka. Przy długotrwałym
nadużywaniu rozum człowieka
diametralnie się zmienia.
Osoba taka nie zdając sobie
z tego sprawy zmienia się w
narkomana. Traktuje narkotyki
jako niezbędne do życia i funkcjonowania środki. Ich oddziaływanie może być różnorakie
od pobudzającego do wywołującego halucynacje.

K

olejnym przykładem
nałogu jest alkohol.
Spożywanie go w czasie ciąży
może prowadzić do poronienia
lub przedwczesnego porodu.
Takie dzieci są często kapryśne i nadwrażliwe, występuje u
nich problem z zachowaniem,
a także nauką czy tez zdrowiem.
Wśród młodzieży istnieje jeszcze wiele innych zagrożeń ...
Pomyślmy logicznie…

Joanna Wójcik kl. IId

Łukasz Świerzowski kl IIa

Aleksandra Rzemińska— kl.IIc

Jeśli będziecie mieć jakiekolwiek
pytania, prośby— wiecie już do kogo się
zgłosić. Oni na pewno chętnie Wam

N

ajczęściej osoby które palą chcą się
odstresować lub komuś
zainponować. Nikotyna
zawarta we wnętrzu papierosa zaspakaja potrzeby stałego palacza i jednocześnie go uzależnia.

mu nie są winne.
Jeśli ktoś z Was nie zgadza
się z powyższym stwierdzeniem, iż nie warto popadać w
nałogi i ,że spożywanie alkoholu, branie narkotyków czy
palenie papierosów nie jest
czymś szkodliwym niech

W

ten sposób
osoba taka niszczy swoje
płuca, zwiększa się ryzyko
choroby raka, zatruwa
innych ,brzydko pachnie i
nie ukrywajmy szybciej się
starzeje.
ALKOHOL - jak już wcześniej wspomniałam to
doskonały przykład na
to ,iż nie warto popadać w
nałogi, a szczególnie w
alkoholizm. Według mnie
alkohol prowadzi do licznych konfliktów rodzinnych. W Polsce takich
rodzin jest wiele ,a najliczniejszymi ofiarami są bezbronne dzieci, które nicze-

choć przez chwile się zastanowi i właśnie teraz odpowie
sobie na to pytanie tak
szczerze ….
PAMIĘTAJ ZACHOWAJ
TRZEŹWY UMYSŁ!!!
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Serdeczne podziękowania za pracę na rzecz szkoły dla Żenety i Filipa

A

lkohol to największy
i jedyny „wróg” z jakim kiedykolwiek się zaprzyjaźniłem.
Chociaż niektórym może wydawać się to dziwne, ale uwierzcie mi to wcale nie jest takie
trudne.

W

szystko zaczęło
się od kilku kieliszków. Mogłoby się wydawać, że nic one nie
zmieniły w moim życiu, lecz
rzeczywistość była inna. To
właśnie od nich zaczęła się
moja „przyjaźń” z alkoholem.
Piwo za piwem, kieliszek za
kieliszki i szybko staliśmy się
nierozłączni. To było bardzo
proste, nie rozstawaliśmy się
ani na krok, byliśmy razem
dosłownie wszędzie… na dyskotece, w domu, w pracy. Spotykaliśmy się zawsze wtedy,
gdy tylko była ku temu okazja.
Nigdy nie zastanawiałem się
nad tym, jakie mogą wyniknąć
z tego konsekwencje. Moja
najbliższa rodzina prosiła,
przekonywała mnie w różny
sposób, abym wreszcie przestał pić, lecz ja nie chciałem
ich słuchać. Zrozumiałem to
jednak za późno, wszystko to,
na co bardzo pracowałem,
legło w gruzach. Najpierw
zwolniono mnie z pracy, później odeszła ode mnie żona,
dzieci nie chciały mnie znać.
Pewnego dnia obudziłem się w
szpitalnej sali i usłyszałem
słowa, które brzmiały jak wyrok. Lekarz powiedział mi, że
miałem wypadek samochodowy, w wyniku którego straci-

łem nogę i rękę i do końca
życia czeka mnie wózek. Niestety głównym sprawcą tego
był najlepszy jak dotąd
„przyjaciel” - alkohol. Teraz
żałuje że musiało dojść do
tragedii, abym zrozumiał, że
nie był on moim przyjacielem i
że tak naprawdę tylko pozornie byłem z nim szczęśliwy.

P

rzyjaciel to nie jest
ktoś kto pozostawia po sobie
problemy, z którymi ty sam
będziesz musiał sobie poradzić. Miałem wielkie szczęście, że w tych trudnych chwilach nie zostałem sam. Była
ze mną moja żona, rodzina
pomimo tylu krzywd jakie im
wyrządziłem. Tak naprawdę,
teraz dopiero wiem co to znaczy cieszyć się życiem. Na
samym początku gdy dowiedziałem się, że jestem kaleką
żałowałem, że żyję, że nie
zginąłem w tym cholernym
wypadku. Teraz nie mogę w to
uwierzyć że w ogóle przyszło
mi coś takiego do głowy. Mam
kochającą żonę, dzieci, cieszę się każdą chwilą, jaką zsyła mi los.

U

wierzcie mi alkohol pozostawia wiele problemów, z którymi coraz trudniej się uporać. Wiesz przecież, że idziesz złą drogą… drogą, która wiedzie do przepaści, jednak nie możesz powiedzieć, że dla ciebie i tak jest już za późno… nie wolno tak myśleć…
możesz swojego anioła, ale musisz próbować go szukać. Wierz w
to, że ci się uda… jeśli masz dopiero pierwsze kontakty z alkoholem, pamiętaj, że szybko możecie stać się nierozłączni… jeśli zdążysz chociaż chcieć wejść na właściwą drogę, wiec, że to będzie
bardzo trudne, ale… możesz nie zdążyć… sięgnąć po kieliszek…
już teraz zatrzymaj się na chwilę zastanów się, czy NAPRAWDĘ
WARTO???.
Anita Lesiak

P

ierwszoklasistom zapewnie było bardzo trudno
podołać obowiązkom, które wynikały z funkcji
przewodniczącego i przewodniczącej Samorządu
Szkolnego. Nie znali obyczajów, szkoły... Zapewne było ciężko, ale Żaneta i Filip wspaniale sobie radzili, organizowali wiele zabaw i imprez, w których my
chętnie braliśmy udział, nie zdając sobie sprawy ile kosztowało ich to pracy.
Za trud włożony w prace samorządu i godne reprezentowanie szkoły serdecznie dziękujemy. Nasi poprzednicy wysoko zawiesili nam poprzeczkę, którą my,
obecny samorząd mamy zamiar podnieść jeszcze wyżej, by
nasza szkoła z roku na rok była coraz lepsza.
Żanecie i Filipowi serdecznie dziękujemy za pracę.
SU Joanna Szura i Adam Cieśla

10

. listopada w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji święta odzyskania niepodległości. Tę bardzo wyjątkową uroczystość przygotowali uczniowie klas pierwszych i drugich
wraz z opiekunami mgr Anną Chwistek i mgr Maciejem Rzeźnik.
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PÓŁMETEK KLAS II
LO W GROM N IKU

B U H A H A !!
Byli sobie Polak, Rusek i Niemiec. Diabeł złapał ich i rozkazał żeby przyjechali
swoimi samochodami. No i po paru dniach Polak przyjeżdża autobusem. Diabeł
kazał mu przejść pod samochodem. No i Polak przeszedł. Następnie Rusek przyjechał Porshe. Diabeł kazał mu przejść pod samochodem. A Rusek śmieje się i
płacze. Diabeł pyta:
- Rusku dlaczego płaczesz?
- Bo nie mogę przejść pod autem.
- A dlaczego się śmiejesz?
- BO NIEMIEC JEDZIE WALCEM!
Mąż mówi do żony:
- Nie twierdzę, kochanie, że twoja mama źle gotuje, ale zaczynam rozumieć
dlaczego twoja rodzina modli się przed obiadem!

Dnia 7 listopada odbył się półmetek
klas drugich w restauracji Jagiellonka w Zakliczynie. Na półmetku tym
pojawiło się 30 uczniów naszej szkoły wraz z osobami towarzyszącymi.
Zgromadzonym gościom przewodził
pan dyrektor Wiesław Wójcik wraz z
żoną Barbarą oraz pani Barbara
Warchoł, pani Małgorzata Hołda.

Przychodzi Eskimos do baru i mówi:
- Kelner, whisky!
- Z lodem?
- Nawet mnie nie wkurzaj!
Seryjny morderca ciągnie kobietę
do lasu. Kobieta krzyczy przerażona:
- Ale ponuro i ciemno w tym lesie.
Bardzo się boję!
Na to morderca:
- No, a ja co mam powiedzieć? Będę
wracał sam...

Teściowa chciała sprawdzić zięciów czy ją w ogóle lubią.
Postanowiła, że wskoczy do studni i będzie udawała że się
topi. Przygotowała sobie wszystko w studni (jak wskakiwała
trzymała się liny). Przyjechał pierwszy zięć no to teściowa
buch do studni. Zięciu podbiega, patrzy, teściowa. Wyciąga
ją ze studni i odnosi do domu. Rano budzi się, widzi przed
domem maluch z napisem "od teściowej dla zięcia".
Przyjechał drugi zięć, teściowa ten sam numer. Zięć ją ratuje.
Rano wstaje a tam polonez!? z napisem "od teściowej dla
zięcia".
Przyjechał trzeci zięć. Teściowa stary numer. Zięć podbiega
do studni odcina linę na której wisiała teściowa. Teściowa się
topi. Zięć rano wstaje a tam mercedes z napisem "dla kochanego zięcia- TEŚĆ".
Podczas II wojny światowej Niemcy złapali Amerykanina,

Francuza i Polaka. Postawili im ultimatum, że albo
powiedzą wszystko o swoich oddziałach - położenie, liczebność i cele, albo zginą. Amerykanin bez chwili wahania
powiedział wszystko, Francuz dopiero po dwóch dniach
poddał się i powiedział wszystko, natomiast Polak mimo
tygodnia tortur nie powiedział nic. W końcu sierżant idzie
do celi Polaka żeby zabrać go przed pluton i wtedy
słyszy pukanie w ścianę. Zagląda do celi, a tam Polak
wali w głową w ścianę i powtarza:
- Jak sobie nie przypomnę to mnie zabiją!

Norbert Piątek
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Anime i Manga
P ó ł m e tk o w e pa r y

Anime – skrócone angielskie słowo animation oznaczające
film animowany W Japonii terminem tym określa się wszystkie
filmy i seriale animowane, bez względu na kraj ich pochodzenia. Poza Japonią słowo anime służy wyłącznie do określenia
japońskiej animacji. Istnieje także teoria, że termin anime pochodzi od francuskiego słowa animé (animowany) Obie formy
– pierwotna animēshon i skrócona anime – są rozpoznawane
przez Japończyków. Istnieje wiele gatunków anime, w tym
także odpowiednich dla tradycyjnego kina aktorskiego. Owe
gatunki mogą zawierać w sobie elementy akcji, przygody,
historii dla dzieci, komedii, dramatu, erotyzmu (hentai), średniowiecznego fantasy, okultyzmu, horroru, romansu, science
fiction itd.
Manga (rysunek, mimowolnie, wbrew sobie) – słowo wywodzące się ze sposobu ozdabiania rycin i innych form sztuki
użytkowej, współcześnie oznacza japoński komiks. Wiele z
tych gatunków można też łatwo przypisać do anime, które
bardzo często zawiera adaptacje mangi, Najpopularniejszy i
najbardziej rozpoznawalny styl mangi jest bardzo charakterystyczny. Linia góruje nad formą, a rozkład paneli jest inny niż
w zachodnim komiksie. Panele i strony zazwyczaj czyta się od
prawej do lewej, tak jak w tradycyjnym japońskim piśmie.
Mimo że grafika waha się między bardzo realistyczną, a bardzo komiksową, postaci zazwyczaj wyglądają „wschodnio”
lub mają duże oczy. Manga była tłumaczona na wiele różnych
języków w różnych krajach, włączając w to Koreę, Chiny,
Francję, Niemcy, Włochy i wiele innych. W USA rynek mangowy wciąż jest raczej mały, zwłaszcza w porównaniu do rynku
anime.
Polecane Anime :
-Bleach
-Naruto
-Dragon Ball
-Dragon Ball Z
-Dragon Ball GT
-Hajime no ippo
-Hajime no Ippo New Challenger
-D-Gray Men
-Prince of Tennis
-Elfen Lied
-Fate/Stay Night

Bleach
Akcja anime ma miejsce w fikcyjnym,
podtokijskim mieście, Karakura. Opowiada o przygodach 15-letniego
ucznia, obdarzonego zdolnościami
percepcji duchowej, Kurosakiego Ichigo i jego towarzyszki, Kuchiki Rukii,
która pewnego dnia pojawia się w
jego życiu. Zaskoczona faktem, iż Ichigo potrafi ją dostrzec, co dla przeciętnego śmiertelnika jest niemożliwe, tłumaczy, że jest Shinigami bogiem śmierci) i ściga złe istoty zwane Hollow (z
ang. Pusty). Kurosaki nie wierzy w jej
opowieść, dopóki chwilę później jego
dom nie zostaje zaatakowany przez
jednego z Hollow. Rukia, starając się
obronić jego rodzinę zostaje ranna, i
przekazuje Ichigo swoją moc, w wyniku
czego staje się on zastępczym Shinigami. W ten sposób rozpoczyna się przygoda Rukii z Ichigo. Początkowowo
fabuła skupia się przede wszystkim na
stopniowym wprowadzaniu i przedstawianiu głównych bohaterów, a także
zapoznaniu widza z realiami świata.
Rukia, nie mogąc wrócić do Soul Society z powodu utraty własnej mocy, decyduje się pozostać w ciągłym kontakcie z chłopcem. W tym celu podszywa
się pod uczennicę z jego klasy. Jako
stworzenie duchowe żaden shinigami
nie posiada materialnej powłoki, przez
co zostaje zmuszona do posłużenia się
sztucznym ciałem .

Hajime no ippo

Ippo Makunouchi jest miłym i nieśmiałym 16 latkiem, który jednak nie ma żadnych przyjaciół,
ponieważ musi pomagać prowadzić swojej mamie rodzinny interes Makunouchi Fish i dlatego
nie ma czasu na życie towarzyskie. Z tego też
powodu znęca się na nim Masahiko Umezawę i
jego dwaj koledzy. Pewnego dnia po szczególnie silnym pobiciu Ippo interweniuje Mamoru
Takamura, silny bokser wagi średniej, który go
ratuje i zaprowadza do klubu bokserskiego by
tam go opatrzyć. Tam też Ippo zakochuje się w
boksie po obejrzeniu walk Mike'a Tysona i po
mimo początkowej nieufności Takamury zaczyna
trening. Szybko jego droga krzyżuje się z Ichiro
Miyatą - największym talentem japońskiego boksu klasy piórkowej, który będzie jego głównym
rywalem przez całą serię.

Zabawa była świetna, a teraz czekamy na
Studniówkę :) wszyscy się dobrze bawili
nawet nasza koleżanka od Skutera ;p P.S.
tylko dla wtajemniczonych ;p
samorząd klasy 2c

...ale to już było i nie
wróci więcej… :
( przeminie szkoła, w
papierach lat przybędzie
a niezapomniane
chwile pozostaną w
Anime możecie obejrzeć na stronie internetowej:
www.anime-online.pl

naszej pamięci :)
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Dżem -Whisky

Mówią o mnie w mieście - co z niego za typ G C G C G C G
C
Wciąż chodzi pijany, pewno nie wie co to wstyd G C G C G
CGC
Brudny, niedomytek - w stajnie ciągle śpi D
Czego szuka w naszym mieście C G a D
Idź do diabła - mówią ludzie pełni cnót C G a
Ludzie pełni cnót D G C G C
Chciałem kiedyś zmądrzeć, po ich stronie być
Spać w czystej pościeli, świeże mleko pić
Naprwdę chciałem zmądrzeć i po ich stronie być
Pomyślałem więc o żonie aby stać się jednym z nich
Stać się jednym z nich
Miałem na oku hacjendę - wspaniałą mówię wam
Lecz nie chciałem tam zamieszkać, żadna z pięknych
dam
Wszystkie śmiały się wołając, wołając za mną wciąż
Bardzo ładny frak masz Billy, ale kiepski byłby z ciebie
mąż
Kiepski byłby mąż
Whisky - moja żono - jednak tyś najlepszą z dam
Już mnie nie opuścisz nie nie będę sam
Mówią - whisky to nie wszystko, można bez niej żyć
Lecz nie wiedzą o tym, że - że najgorzej to
To samotnym być, to samotnym być - nie
Nie chcę już samotnym być - nie...
Uczniowie z Nowego Targu wraz z uczennicami klasy IIc— Katarzyną Łukaszyk, Eweliną Jakubowską, Aleksandrą Rzemińską,
które opiekowały się naszymi gośćmi

W
Więcej informacji na stronie internetowej nasze szkoły—
http://zsoiz.gromnik.pl/

dniu 4 grudnia 2009 roku w naszej
szkole odbyła się II edycja Mistrzostw Szkoły w Konkurencjach Policyjnych. W
tym roku gościliśmy reprezentację uczniowską
Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego z Nowego Targu.
W zawodach wzięło łącznie udział 14 klas licealnych z programem policyjnym, w tym 2 z Nowego Targu i 12 z naszej szkoły. Mistrzostwa
przysporzyły uczestnikom wielu wrażeń. Najwięcej emocji dostarczyły konkurencje strzeleckie
oraz policyjny tor przeszkód.

Akordy dla początkujących

Hej sokoły (Ukraina)
Hej tam gdzieś znad Czarnej Wody a E
Siada na koń Kozak młody E
Czule żegna się z dziewczyną a E
Jeszcze czulej z Ukrainą E a
Hej, hej, hej sokoły a E
Omijajcie góry, lasy, doły E E
Dzwoń, dzwoń, dzwoń dzwoneczku a E
Mój stepowy skowroneczku E a
Hej, hej, hej sokoły a E
Omijajcie góry, lasy, doły E E
Dzwoń, dzwoń, dzwoń dzwoneczku a E
Mój stepowy dzwoń, dzwoń, dzwoń E a
Pięknych dziewcząt jest niemało
Lecz najwięcej w Ukrainie
Tam me serce pozostało
Przy kochanej mej dziewczynie
Hej, hej ...
Ona jedna tam została
Przepióreczka moja mała
A ja tutaj w obcej stronie
Dniem i nocą tęsknię do niej
Hej, hej ...
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Nauka gry na gitarze!
Od czego zacząć?

Akcesoria

Najpierw trzeba kupić instrument. Tylko jaki? Osobiście
uważam, że uczyć się można zarówno na klasyku, akustyku,
jak i na elektryku. Zastanów się, jaką muzykę lubisz najbardziej, jaką będziesz chciał grać. Jeśli jesteś miłośnikiem
muzyki klasycznej, piosenek turystycznej, harcerskiej - kup
sobie gitarę klasyczną (struny nylonowe) lub akustyczną
(struny metalowe). Jeśli jesteś pasjonatem rocka, metalu
lub bluesa - celuj w gitarę elektryczną.
Słuchaj przeróżnej muzyki – lecz w sposób świadomy.
Staraj się zawsze usłyszeć, jak gra gitara, jaki jest rytm. Nie
musisz dokładnie odtwarzać bicia z oryginału - ważne, żeby
pasowało do piosenki.
Musisz się uzbroić w cierpliwość - nauka nie trwa krótko.
Nie wierz bajerantom, którzy wmawiają Ci, że oni "ten kawałek" to grali już np. po miesiącu nauki. Ładne zagranie nawet dość prostych utworów (takie "z feelingiem"czyli z wyczuciem) może być realne nawet po kilku latach ćwiczeń.

Co jeszcze będzie Ci potrzebne?
pokrowiec na gitarę
komplet zapasowych strun
Kostki do gry (najlepiej średniej grubości i twardości);
stroik/kamerton
do gitary elektrycznej przydałby się jeszcze wzmacniacz,
prawda? Wzmacniacz czyli „piec”- nie musi być dużej mocy.
Wystarczy piec 30W
konieczny też będzie przewód dżek – dżek
Wszystkie te akcesoria znajdziecie w dobrym sklepie muzycznym

Chwyty dla początkujących.
Są to najczęściej spotykane chwyty i jednocześnie najłatwiejsze (w niektórych przypadkach uproszczone). Ta lista to podstawa. Naukę chwytów należy zacząć właśnie od nich.
Strojenie gitary
Linie poziome przedstawiają struny, linie pionowe - progi.
Zacząć trzeba od tego, że aby zabrać się do strojenia - musi- Pierwsza linia pozioma od góry odpowiada strunie E1. Potem
my koniecznie nastroić pierwszą strunę. To do niej będziekolejno występują struny H2, G3, D4, A5 i ostatnia struna
my stroili następne. Aby dobrze nastroić pierwszą strunę,
basowa E6. Cyfry nad górną linią odpowiadają numerowi proużyjmy kamertonu, czyli stroika (dmuchanego, widełkowegu. Natomiast cyfry na liniach to numery palców. Palce lewej
go) można go znaleść w każdym sklepie muzycznym. Przyciręki układamy na gryfie zgodnie z numeracją. Palce numeruskamy strunę pierwszą E1 na piątym progu, regulujemy klujemy następująco:
czem dotąd, aż dźwięk ze stroika i dźwięk tej struny staną
1 - palec wskazujący,
się identyczne. Strunę tą możemy też dostroić od jakiegoś
2 - palec środkowy,
instumentu np. fotrepianJeśli pierwsza struna E1 jest już
3 - palec serdeczny,
nastrojona, możemy rozpocząć strojenie całej gitary.
4 - mały palec.
Porównujemy dźwięk pustej struny z dźwiękiem struny następnej, dociskanej na 5 progu (wyjątek – struna G3 na
A tu kilka piosenek które z pewnością przydadzą się wam
progu 4). Dźwięki te powinny być identyczne. Czyli: naciskana jakieś ogniska lub inne wypady z gitarą na podbój
my drugą strunę H2(jest to druga od dołu) i porównujemy z
dziewczyn:)
E1(pierwsza od dołu). Jeśli już ja nastroiliśmy następną G3
naciskamy na 4 progu(to jest wyjątek) i porównujemy z H2.
Gdybym miał gitarę
Następne struny naciskamy na piątym kolejno D4,A5 i E6.
Jeśli gitara jest już nastrojona to zabieramy się do nauki!
Gdybym miał gitarę a
To bym na niej grał E a
Opowiedziałbym o swej miłości d a
Którą przeżyłem sam E a A
A wszystko te czarne oczy
Gdybym ja je miał
Za te czarne cudne oczęta
Serce, duszę bym dał
Ludzie mówią głupi
Po coś ty ją brał
Po coś to dziewczę czarne, figlarne
Mocno pokochał
A wszystko te czarne oczy ...

To chyba taka krótka informacja dla pierwszoklasistów. Chociaż zdajemy sobie sprawę z tego, że w naszej szkole świetnie się
już odnaleźliście, to chcielibyśmy stworzyć zajęć dodatkowych na które możecie chodzić. W tym numerze pokarzemy jak działa Szkolne Koło Europejskie. Pewnie niektórzy z Was uczęszczają na zajęcia organizowane z tego zakresu. PRZYPOMINAMY
TEŻ O PROJEKCIE...

Zajęcia realizowane ZSOiZ w
Gromniku w ramach projektu:

W

tym roku dzięki staraniom pani mgr Jolanty Dziuban oraz pani mgr Małgorzaty Sadłoń nasza szkoła uczestniczy w europejskim projekcie “Twoja inwestycja w
przyszłość”. Ma on na celu udoskonalenie naszych wiadomości, pomoc w zdobyciu lepszych wyników w nauce. Jest on przeznaczony dla wszystkich uczniów, a w szczególności
dla tegorocznych maturzystów. Uczniowie wykazują bardzo duże zainteresowanie uczest-



zaj. z matematyki



zaj. z j. angielskiego



zaj. z j. niemieckiego



koło teleinformatyczne



wyjazd szkoleniowy do

Bartkowej



teatralne spotkanie edukacyjne

NASZE KOŁO EUROPEJSKIE!!!!!!!

-Poszerzanie i propagowanie wiedzy o Europie i integracji europejskiej.
-Propagowanie wiedzy na temat europejskiego wspólnego dziedzictwa kulturowego.
-Propagowanie nauki języków obcych
-wykształcenie wśród uczniów umiejętności organizacyjnych, poprzez aktywne włączenie w organizowanie rozmaitych uroczystości
-Uczestnictwo w imprezach i konkursach o tematyce europejskiej.
Współpraca z innymi Klubami Europejskimi oraz z instytucjami promującymi integrację
europejską.

-Rozwijamy poczucie europejskiej świadomości
-Propagujemy integracje europejską
-Przełamujemy stereotypy i mity dotyczące poszczególnych państw europejskich
-Poszerzamy wiedzę o nowych członkach Unii
Europejskiej i ich kulturze, historii, polityce gospodarce
-Propagujemy korzyści wypływające z integracji
Polski z Unią Europejską

-Przygotowanie i prowadzenie poprzez wybranych członków koła lekcji
europejskich dotyczących historii, instytucji, polityki, symboli UE, przyszłości, perspektyw Polski w Unii Europejskiej
-Udział w konkursach i programach dotyczących integracji europejskiej
-Prowadzenie własnego folderu na stronie internetowej szkoły z działalności klubu

-Szkolny Dzień Europy - maj
-Konkurs wiedzy o UE
-Konkurs zagadek o krajach unijnych
-Zorganizowanie spotkania z wolontariuszami z Niemiec lub innych krajów
-Udział w ogólnoeuropejskiej pracy projektowej pt. „Schülerwettbewerb 2010”
-Ognisko Europejskie
-Wyjazd zagraniczny dla najlepszych uczniów
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„HELL ROSE” I NASZ PAN MICHAŁ
NALEPKA… ;)

„ Szkoła to
miejsce, gdzie
trzeba się uczyć ,
a poza szkołą
każdy ma swoje
życie prywatne i
to co robie nie
wpływa na pracę
w szkole”…

„...szacunek dla
przyjaciół z
zespołu i dla
widzów…”

Pewnie już każdy wie, że wśród
grona naszych nauczycieli jest ARTYSTA… ;)
To 27-letni mężczyzna, magister oraz nauczyciel j. angielskiego … i teraz już chyba
każdy wie, że to Pan Michał Nalepka…
Swoją przygodę z muzyką rozpoczął podczas pobyt w Anglii, gdzie ciężko pracował
w warsztacie samochodowym. Dopiero po
roku pracy stać Go było na zakup elektrycznego pianina…
W swoim zespole „Hell Rose”, który tworzy
razem z przyjaciółmi gra już od 5 lat. Początkowo zespół nazywał się „Dzika Róża”.
Pan Michał zakochał się w pewnej dziewczynie, miała ona pseudonim „Piekielna Róża” i od tamtej pory tak został nazwany Ich
zespół. W języku angielskim brzmiało to
ładniej i zespół ostatecznie został nazwany
„Hell Rose”.

Średnia wieku członków zespołu to 25 lat.
Na pytanie jak często Ich zespół wyjeżdża
na koncerty Pan Michał odpowiedział, że w
sezonie letnim raz na dwa tygodnie.
Motto kapeli Pana Michała to :
„Więcej piwa , a mniej piany…” , co
oznacza WIĘCEJ PRACY NIŻ OBIJANIA
SIĘ …
Gdy spytałam naszego artystę o to czy
zagrałby w Naszej szkole odpowiedział
krótko, że nie zagra, ponieważ: „ Szkoła to
miejsce, gdzie trzeba się uczyć , a poza
szkołą każdy ma swoje życie prywatne i to
co robie nie wpływa na pracę w szkole”…

PA N M I C H A Ł D O W S Z Y S T K I C H
UCZNIÓW…
„Uważam, że uczniowie zamiast bezsensu

marnować czas na ogłupiające rzeczy typu
Nasza-Klasa, gry komputerowe, szpanowanie przed kumplami, zwymyślane makijaże, powinni wziąć się do roboty i zrobić
coś fajnego, nie tylko narzekać, marudzić”
Tutaj Pan Michał ma racje, ponieważ na
świecie jest dużo rzeczy, którymi można
się interesować , miło można spędzić czas
nie tylko przed komputerem...

„ Mimo tego, że ludziom kojarzy się Rock
and roll z alkoholem, narkotykami,
„łatwymi” dziewczynami” i szpanowaniem,
to Ja wierzę w elegancki Rock and roll, w
główną zasadą jest szacunek dla przyjaciół z zespołu i dla widzów…”
Gratulujemy Panu Michałowi takiego zespołu, w którym panuje szacunek i zgoda i
przede wszystkim można tworzyć, rozwijać
swoja pasję...

ŻYCZENIA OD
C E L OW N I K A D L A
CAŁEGO ZESPOŁU
„HELL ROSE”
Redakcja „Na Celowniku”
życzy Panu Michałowi
oraz Jego zespołowi „Hell Rose”
dużo sukcesów,
coraz więcej koncertów i sławy na
całym świecie… ale także bardzo dużo
fanów….;)
Mamy nadzieję, że nigdy zespół „Hell
Rose” nie przestanie grać
może kiedyś ….zobaczymy Ich na
żywo i usłyszymy...

Wigilia Bożego Narodzenia
(wieczerza wigilijna, wieczór wigilijny, niekiedy także gwiazdka) (z
łac. vigilia - czuwanie, straż) - w tradycji chrześcijańskiej dzień
poprzedzający święto Bożego Narodzenia, kończący okres adwentu.
Korzenie tego święta sięgają prawdopodobnie obchodów Saturnaliów w starożytnym Rzymie, gdzie chrześcijaństwo się rozwijało,
lub nawet świętowania przesilenia zimowego w epoce kamiennej.
Pewne analogie występują także z żydowskim świętem Chanuka
oraz perskim świętem Szab-e Jalda.
Potrawy wigilijne
W zwyczajach wigilijnych obecnych jest wiele elementów zaczerpniętych z pogańskiej obrzędowości, które w formie szczątkowej,
nie zawsze uświadomionej, zachowały się do dnia dzisiejszego.
Obecnie w kolacji wigilijnej związki z tymi wierzeniami zachowały
się przede wszystkim w potrawach przyrządzanych głównie z ziaren zbóż, maku, miodu, grzybów, a więc typowych dla styp pogrzebowych, oraz w trzymaniu pustego miejsca przy stole dla nieznanego gościa.
W zależności od regionu i tradycji rodzinnych zestaw wigilijnych
potraw jest różny, ale zwyczajowo na wigilijnym stole powinny
znaleźć się wszystkie płody ziemi, a potraw powinno być dwanaście. Każdej należy spróbować, co ma zapewnić szczęście przez
cały rok. Do najbardziej typowych należą: barszcz z uszkami
(wymiennie w niektórych regionach Polski z białym żurem, zupą
grzybową, zupą owocową lub zupą rybną), ryby przyrządzane na
różne sposoby, z najbardziej tradycyjnym karpiem smażonym i w
galarecie, kapusta z grochem, kapusta z grzybami, pierogi z kapustą, paszteciki z grzybami, kotleciki z ryżu z sosem grzybowym
itd.. kluski z makiem, cukrem i miodem, kompot z suszonych owoców, zupa migdałowa, czyli z tradycji wschodniej kulebiak, gołąbki i kutia. Na Śląsku potrawami wigilijnymi są także moczka i makówki. Zgodnie z polskim zwyczajem potrawy wigilijne powinny
być postne, czyli bezmięsne i bez użycia tłuszczów zwierzęcych
przy ich przygotowaniu. W liście pasterskim z 2003 roku dotyczącym przykazań kościelnych polscy biskupi zachęcają do zachowania tego zwyczaju, chociaż według obowiązujących przepisów
kościelnych w wigilię Bożego Narodzenia nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych
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MIKOŁAJKI

Święty Mikołaj urodził się prawdopodobnie w zamożnej rodzinie w Patara położonej w zachodniej Lykii . W roku 300 został wybrany biskupem zaniedbanej diecezji w stolicy Myry, zarządzaniem której zajął się z wielkim oddaniem i wiarą. To
tam zasłynął najpierw ze swojej świętości, poświęcenia i cudów .Święty Mikołaj
został uwięziony i zmuszony do opuszczenia rodzinnych stron. W 313 roku cesarz
Konstantyn uprawomocnił chrześcijaństwo, Mikołaj został uwolniony i zezwolono mu
na powrót do swojej diecezji.

,,SUKCESY PRZYJDĄ…”
KILKA PYTAŃ DO TRENERA…
MGRA EDWARDA
CUDKA
Jak wszystkim zapewne wiadomo, drużyna
Grom Gromnik walczy z 13 drużynami w IV
lidze siatkówki.
Zadaliśmy kilka pytań trenerowi, który na
każde z nich odpowiadał bardzo konkretnie.
Kiedy zrodziła się w panu pasja do siatkówki?
P. Edward Cudek: Na studiach i w szkole
średniej aż do momentu pracy w gimnazjum w Gromniku.
Kto zadecydował by zgłosić drużynę do IV
ligi?
P. E. C: Decyzje podjąłem wraz z panem
Pawłem Kaflem nauczycielem wf-u w szkole
podstawowej.

Jak pan mobilizuje zawodników przed
meczem?
Staram się rozmawiać z cała drużyną a
potem indywidualnie z zawodnikami.
Jak pan sądzi daleko zajdzie drużyna z
Gromnika?

Mgr Edward Cudek —trener

Myślę, że tak. Sukcesy przyjdą lecz
jeszcze nie w tym roku. Największym
marzeniem jest dostać sie do Ekstra
Ligi, ale nie w tym roku ....
Życzymy sukcesów i spełnienia marzeń
DZIEKUĘ ZA WYWIAD

Joanna Szura

U schyłku swego życia złożył wizytę Ojcu Świętemu w Rzymie. Święty Mikołaj zmarł 6 grudnia około roku 350 i został
pochowany w Myrze. W niektórych krajach Św. Mikołaj uchodzi za patrona szczęśliwych małżeństw, do którego swoje
prośby zanoszą samotne panny oczekujące cudownej interwencji Opatrzności. Gdzie indziej jest on opiekunem piekarzy,
na pamiątką rozdania chleba, jakie miało miejsce w Myrze dotkniętej głodem. Portretowany z kotwicą, patronuje marynarzom, rybakom i handlarzom morskim, miał zapewnić bezpieczeństwo na morzu i szczęśliwy powrót do portu.

Czekając na Mikołaja
Na czubku choinki gwiazda złota
Niech zabłyśnie piękna, duża!
By Święty Mikołaj idąc
Zobaczył ją aż z podwórka
Zaświecimy lampek tuzin
Niech choinka pięknie świeci
Niech święty Mikołaj widzi

Dla Asi ma piłkę, dla Bartka - sanki
i figurówki dla Zuzanki.
Kasi książeczkę da z obrazkami
i lalkę Barbie z ubrankami.
Dla Krzysia ma czapkę i rękawiczki,
bliźniaczkom z Kocka da dwa szaliczki.
Jasiowi puzzle, drewniane klocki,
Mateuszowi - wóz strażacki.

Święty Mikołaj nocą wędruje,
w okna zagląda i nasłuchuje.
Gwiazdka w okna świeci
gdzie są grzeczne dzieci ?

Idzie Mikołaj
Idzie, święty z długą siwą brodą,
a dwaj aniołkowie za ręce go wiodą.
Niosą w wielkich koszach:
słodziutkie pierniki, ciastka i cukierki,
lalki, żołnierzyki.
Każdemu nad głową złota gwiazdka świeci,
idą i szukają samych grzecznych dzieci.

Sebastian Kozłowski—uczeń naszej szkoły, atakujący w Grom
Gromnik— wróżymy mu siatkarską przyszłość trzymamy za niego kciuki!!!

Zdjęcia ze spotkania naszej reprezentacji z drużyną z Brzeska. Mecz zakończył się przegraną Gromnika 1:3
W następnym numerze pojawi się więcej szczegółów o zawodnikach … zapraszamy do śledzenia poczynań naszej siatkarskiej
drużyny z Gromnika (wraz z gazetą Na celowniku)
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.12.2008r. o godzinie 9.00 w naszej szkole odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas 1. Był to dla nas ważny dzień. Do szkoły przybyli
rodzice i inni zaproszeni goście. Po uroczystym ślubowaniu odbyła się szkolna
wigilia, po której redaktorzy naszej gazetki rozdawali uczniom świąteczne wydania naszego czasopisma, ten moment stanowił zakończenie całej uroczystości.
Musimy przyznać szczerze, iż ten dzień był dla nas bardzo wyjątkowy, mogłyśmy
poczuć się jak prawdziwe policjantki.
DLA TAKICH CHWIL WARTO CHODZIĆ DO NASZEJ SZKOŁY !!!!!
Karolina Dybaś
Jolanta Madej

Zbawienie przyszło przez krzyż w wykonaniu uczniów naszej szkoły— młodych aktorów z koła teatralnego Improwizacja

Ewelina—uczennica kl. III odebrała
stypendium ministerianle

Co roku w czerwcu
nasi uczniowie mają
możliwość
szkoleniowego
wyjazdu
do Bartkowej

c
W dniach 12.06 -17.06.2009 uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w obozie szkoleniowym w Bartkowej nad Jeziorem Rożnowskim.W czasie 6-dniowego pobytu młodzież uczestniczyła w zajęciach, które obejmują strzelanie, zajęcia z policją wodną i prewencja, sporty walki, park linowy, kajaki oraz zajęcia sportowe. Uzupełnieniem zajęć obowiązkowych były imprezy rekreacyjne, na które składały się dyskoteka, ogniska, plażowanie, siatkówka plażowa, siłownia i tenis stołowy. Uczniowie pełnili także
całodobowe warty na terenie ośrodka.

Na

sza szkoła po wielu miesiącach starań, 5 października otrzymała certyfikat bezpiecznej szkoły, w związku z projektem
,, zintegrowanej polityki bezpieczeństwa”. Projekt ten, dostosowywany do lokalnych uwarunkowań, umożliwia stworzenie trwałej sieci współpracujących z sobą
instytucji i podmiotów (w tym Policji), których celem jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców obszarów, na których projekt jest realizowany.
"Ojcami chrzestnymi" projektu ZPB w Małopolsce są Nico van Ooik - pułkownik
holenderskiej Policji i Paul Broersen - doradca ds. bezpieczeństwa burmistrza miasta Kattwijk.

W dniu 4 grudnia 2009r. odbyła się uroczysta Sesja Rady
Powiatu Tarnowskiego, na której podsumowano rywalizację
sportową na szczeblu powiatu w kategorii szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich roku szkolnego 2008/2009.
Nasza szkoła odniosła bardzo duży sukces zajmując II miejsce
w kategorii szkół ponadgimnazjalnych, nieznacznie tylko ustępując ZSP z Tuchowa. Reprezentacja szkoły na czele z Panem
Dyrektorem odebrała z rąk Starosty Tarnowskiego okazały
puchar, dyplom i pamiątkowe medale.

